
 

 

 

 

 

 

 

Aarhus, den 5. november 2017 

 

Indstilling til Cavlingprisen 

Vi indstiller hermed journalisterne Line Gertsen, Laura Maria 

Sørensen, Astrid Fischer, Maiken Steen Frederiksen og Mathias Friis 

til Cavlingprisen for nyhedsserien om Meningitisbehandling og 

forvaltning af fejl i sundhedssystemet. 

 

Gennem vedvarende, grundig og klassisk undersøgende journalistisk 

har Line Gertsen og resten af de indstillede med stærk faglighed, 

sobert, nøgternt og med stor omsorg afdækket alvorlige fejl i 

Meningitisbehandlingen, der med overvejende sandsynlighed 

kostede tre unge mænd livet indenfor et år.  

 

Afdækningen har udstillet sundhedsvæsnets optagethed af at dække 

over egne fejl og mangel på vilje til at lære af fejlene og sikre, at det 

ikke sker igen i det sundhedssystem, som vi alle er potentielle 

patienter i.  

 

Gennem blandt andet en omfattende aktindsigt har redaktionen 

kunnet skildre, hvordan ledere i sundhedsvæsnet har sagt ét til de 

pårørende og noget andet internt i systemet, ’glemt’ vigtige 

dokumenter, og forvrænget afgørende information. 

 

Bag afsløringerne ligger mange ugers grundig research med 

granskning af tusindvis af sagsdokumenter, opdyrkning af 

videnskabelige reaktioner samt involvering af kilder meget tæt på 

forløbene. Og researchen førte til bl.a. afsløring af usandheder 

leveret fra både politisk, ledelses- og driftsmæssig side; kritiske fejl i 

både drift af sundhedssystemet  og  efterfølgende fejlkorrigering – 



 

således har Herlev Hospital for eksempel  forvrænget kritiske fakta 

og , ’glemt’ vigtige dokumenter. 

 

Redaktionens journalistik har bl.a. været betydende for: 

 

• Ministerundersøgelse af 1813 

• Ekstern undersøgelse af Akuttelefonen 

• Region Hovedstadens analyse på Meningitisområdet med 10 nye 

handleplaner 

• Region Hovedstadens etablering af analyseteam med fokus på 

kulturen og læring af fejl i sundhedsvæsnet 

• Styrelsen for Patientsikkerheds skærpet tilsyn med 4 læger  

• Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelse af 2 læger  

• Højnet en hel befolknings vidensniveau omkring den dødelige 

sygdom Meningitis 

• Afsløringer af sundhedssystemets interesse i at skjule fejl  

• Patienterstatning til alle tre afdøde drenges familier 

 

 

En mere samfundsrelevant journalistik er svær at få øje på, og Line 

Gertsens og redaktionens afdækning i ’Meningitis-sagen’ fortjener 

derfor uden tvivl den fornemste journalistiske anerkendelse. 

 
https://www.dr.dk/nyheder/tema/meningitis 

 

Andet materiale bliver leveret  mandag den 6. november. 

 

Med venlig hilsen 

 

Joan Husted & Mette Mørk 

 

 


